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Inleiding
Vier in balans-monitor 2017

publicaties in op sectorspecifieke ontwikkelingen.

Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet
vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten in de Vier in
balans-monitor. De afgelopen jaren bleek dat ict een wezenlijke
bijdrage kan leveren aan de opbrengsten van het onderwijs. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat het gebruik van ict-toepassingen
blijft toenemen, zoals blijkt uit de Vier in balans-monitor 2017.

Voorheen volgde de monitor de bouwstenen van het Vier in balansmodel (dat laat zien hoe scholen optimaal rendement kunnen halen
uit ict): visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en infrastructuur.
In de monitor over 2017 leiden we de stand van zaken van deze
bouwstenen af van het daadwerkelijke gebruik van ict-toepassingen
in het onderwijs. Daarmee verleggen we onze focus van de
beschikbaarheid van randvoorwaarden naar het gebruik van ict bij
alle (deelt)taken die behoren tot het leraarschap.

In de monitor ligt de focus op het daadwerkelijke
gebruik van ict-toepassingen in het onderwijs. Zo
geven we een beeld over waar het onderwijs staat,
en waar het heen gaat.

De monitor geeft op hoofdlijnen inzicht in het gebruik van ict in het
onderwijs anno 2017 en omvat het perspectief van leraren,
schoolleiders, schoolbestuurders en ouders uit de sectoren primair
onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.
Omdat het gebruik van ict in de verschillende sectoren inmiddels
meer overeenkomsten laat zien dan verschillen, presenteren we
een sectoroverstijgend beeld. Met deze publicatie richten we ons op
een overzichtsbeeld van het gebruik van ict in het funderend
onderwijs. Later dit jaar zoomen we aan de hand van afzonderlijke

Dit betekent bijvoorbeeld dat we niet langer rapporteren over de
visie in de zin van de opvatting over kwalitatief goed en doelmatig
onderwijs en de plaats die ict daarbij inneemt; we meten visie af
aan wat leraren daadwerkelijk doen met ict tijdens hun lessen.
Gebruiken ze (zelfontwikkeld) digitaal leermateriaal bij het
lesgeven? Helpen ze bij het vinden en beoordelen van informatie op
het internet? Hetzelfde geldt voor de didactische bekwaamheid van
leraren. Daarvoor kijken we naar het gedrag van leraren vanuit de
veronderstelling dat je een vaardigheid beheerst en betekenisvol is
voor het lesgeven wanneer je deze regelmatig toepast. Ook voor de
stand van zaken rondom digitale leermiddelen en computers is ons
meetinstrumentarium vanaf nu meer gefocust op wat leraren
gebruiken in plaats van wat door de school is aangeschaft.
De gepresenteerde gegevens zijn afkomstig van ruim 5000
respondenten uit de sectoren po, vo en mbo. De data zijn
verzameld en geanalyseerd met medewerking van de
onderzoeksbureaus The Choice en KBA Nijmegen.
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Leraren: gebruik van ict-toepassingen

leraren
Vaak en gevarieerd

Kopgroep, peloton en staartgroep

Leraren benutten vaak en gevarieerd verschillende icttoepassingen. De inzet van verschillende ict-toepassingen kent
bovendien een rangorde. Sommige toepassingen, zoals het
digibord, gebruiken leraren vrijwel elke les. Andere toepassingen,
zoals specifieke leer- en oefenprogramma’s of online oefentoetsen,
worden minder vaak gebruikt. De minst gebruikte toepassing is het
leren programmeren of coderen aan leerlingen. Figuur 1 plaatst 22
ict-toepassingen in volgorde van populariteit onder leraren die
lesgeven in het po, vo en mbo. Naar voren komt dat leraren vaak en
gevarieerd gebruikmaken van ict.

Figuur 1 (op pagina 5) laat niet alleen zien welke ict-toepassingen bij
meer dan de helft van de lessen worden gebruikt, maar illustreert
ook een ordening in drie groepen leraren: kopgroep (25%), peloton
(50%) en staartgroep (25%). Leraren die behoren tot de kopgroep,
benutten in hun werk 13 à 14 verschillende ict-toepassingen.
Leraren in het peloton werken met 6 à 7 verschillende icttoepassingen. Het gebruik van ict bij leraren uit de staartgroep is
meestal beperkt tot het digibord.

Didactisch repertoire
Figuur 2 (op pagina 6) toont een overzicht van de mate waarin
leraren verschillende didactische handelingen toepassen. Het
didactische repertoire van leraren is in kaart gebracht aan de hand
van tien didactische werkvormen zonder ict.

Leraren benutten vaak en gevarieerd verschillende
ict-toepassingen.

Vijf werkvormen zijn leraargestuurd; dat houdt in dat de leraar
bepaalt wat leerlingen op welk moment leren. Vijf andere
werkvormen zijn leerlinggestuurd, waarbij leerlingen met elkaar
samenwerken en zelf keuzes maken over wanneer ze wat leren.
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De resultaten laten zien dat leraren zowel leraargestuurd als
leerlinggestuurd lesgeven. Dit betekent dat er geen tegenstelling is
tussen beide didactische werkvormen; ze vullen elkaar juist aan.
Verschillen tussen leraren komen naar voren in de mate waarin ze
variëren binnen en tussen de verschillende didactische
werkvormen. Figuur 2 laat zien dat de variatie in zowel de
leraargestuurde als de leerlinggestuurde werkvormen bij de
staartgroep relatief beperkt is. De variatie in het didactische
repertoire is het grootst bij de kopgroep.

Naar voren komt dat leraren met een breed didactisch repertoire
meer en vaker verschillende ict-toepassingen inzetten dan leraren
die zich bedienen van een beperkt didactisch arrangement.
Opbrengsten
Door onderscheid te maken naar kopgroep, peloton en staartgroep
in gebruik van ict-toepassingen, krijgen we ook in beeld dat met
name leraren in de kopgroep de gewenste opbrengsten van ict
ervaren. Deze opbrengsten beslaan een breed spectrum en lopen
uiteen van meer gemotiveerde leerlingen en efficiënter lesgeven tot
en met betere onderwijsprestaties bij leerlingen (zie figuur 3 op
pagina 7). De staartgroep die het minst gebruikmaakt van ict,
ervaart verhoudingsgewijs de laagste opbrengsten. Anders gezegd:
meer gebruik van ict gaat in de praktijk samen met hogere
opbrengsten door ict.

De opbrengsten van ict beslaan een breed
spectrum en lopen uiteen van meer gemotiveerde
leerlingen en efficiënter lesgeven tot en met betere
onderwijsprestaties bij leerlingen.
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Management: ambities
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Management
Sterke groei

Digitale hulpmiddelen

De ambitie van schoolleiders en bestuurders voor de komende
jaren is kort gezegd: meer gebruik van ict-toepassingen in het
onderwijs. Zoals figuur 4 (op pagina 10) laat zien, verwacht het
management van scholen voor po, vo en mbo dat ict-toepassingen
in de nabije toekomst een nog veel grotere rol in het onderwijs
zullen vervullen dan ze momenteel al doen. Tegelijkertijd illustreert
figuur 4 (op pagina 10) dat de ambities van schoolleiders en
bestuurders op ruime afstand liggen van de huidige situatie in het
onderwijs. Dat geldt onder andere voor het gebruik van internet bij
de lesvoorbereiding. Daarbij komt dat schoolleiders en bestuurders
de grootste veranderingen beogen bij ict-toepassingen die
momenteel het minst worden gebruikt, zoals het laten zien hoe
leerlingen kunnen omgaan met sociale media en het praten met
leerlingen over veiligheid op het internet. Daarmee brengt het
schoolmanagement de urgentie tot uitdrukking om hier meer
aandacht aan te besteden in het onderwijs.

Enkele jaren geleden was de computer het belangrijkste digitale
hulpmiddel in het onderwijs. Nu zien we in figuur 5 (op pagina 11)
dat allerlei digitale voorzieningen worden toegepast. Leraren maken
niet alleen gebruik van de computer en het digibord, maar ook
steeds meer van hun tablet en hun mobiele telefoon. Ook worden
elektronische leeromgevingen en digitale toetssystemen vaker
benut. Al deze hulpmiddelen hebben met elkaar gemeen dat ze
voor hun functioneren afhankelijk zijn van energie en van
connectiviteit, zoals de verbinding met internet en met het netwerk.
De beschikbaarheid in klaslokalen van voldoende stroom en
bandbreedte is randvoorwaardelijk voor het functioneren van deze
digitale hulpmiddelen. Alleen zo kan de ambitie van schoolleiders
en schoolbestuurders om het gebruik van een breed palet aan
digitale hulpmiddelen in de komende jaren verder laten toenemen,
worden gerealiseerd.

Schoolleiders en bestuurders beogen de grootste
veranderingen bij ict-toepassingen die momenteel
het minst worden gebruikt.
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Ouders: ondersteuning
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Ouders
Leerlingen ontvangen bij gebruik van verschillende ict-toepassingen
zowel op school als thuis ondersteuning. Figuur 6 (op pagina 14)
geeft daarvan een overzicht; zo blijkt dat ouders helpen bij het
omgaan met sociale media en met hun kinderen praten over
veiligheid op het internet. Het overzicht laat ook zien dat school en
ouders elkaar aanvullen bij de ondersteuning van leerlingen in het
leren omgaan met ict-toepassingen voor leren en (samen)leven:
ouders bieden hulp bij juist die ict-toepassingen waar op school
weinig ondersteuning bij plaatsvindt.
Niet elke leerling blijkt in gelijke mate thuis ondersteuning te krijgen
bij het leren omgaan met ict-toepassingen. Figuur 7 laat zien dat
leerlingen met hoger opgeleide ouders de meeste kans in hun
thuissituatie hebben op ondersteuning die hen helpt verstandig om
te gaan met ict-toepassingen voor schoolwerk en daarbuiten.

leerlingen met hoger opgeleide ouders hebben de
meeste kans in hun thuissituatie op ondersteuning
die hen helpt verstandig om te gaan met icttoepassingen voor schoolwerk en daarbuiten.
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Samenvatting
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Samenvatting
1

4

Gebruik van ict in het onderwijs blijft toenemen. Dit komt tot
uitdrukking in veelvuldig en gevarieerd gebruik van ict-toepassingen.

Schoolleiders en bestuurders streven naar forse verdere toename
van ict-toepassingen in het onderwijs.
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Ervaringen van leraren wijzen op samenhang tussen meer gebruik
van ict-toepassingen en hogere opbrengsten voor onderwijs.

Diversiteit aan digitale hulpmiddelen neemt toe. Deze hulpmiddelen
vragen beschikbaarheid van voldoende stroomvoorzieningen en
bandbreedte.
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Leraren verschillen onderling sterk in gebruik van ict-toepassingen en
bekwaamheid daarin.

Leerlingen met hoger opgeleide ouders ontvangen thuis de meeste
ondersteuning bij het verstandig omgaan met ict-toepassingen voor
schoolwerk en daarbuiten.
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Sommige rechten voorbehouden
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is
besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(s) en uitgever van
Kennisnet geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of
onvolkomenheden.
Over Kennisnet
Elke leerling verdient eigentijds, veilig en persoonlijk onderwijs.
Daarom ondersteunt Kennisnet scholen met ict. We zorgen voor
een landelijke ict-basisinfrastructuur, adviseren de sectorraden en
delen onze kennis met het primair onderwijs (po), het voortgezet
onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zo laten
we ict werken voor het onderwijs. Kennisnet wordt gefinancierd
door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).
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Laat ict werken
voor het onderwijs

